Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
Fredericia Kommune
Foreningens navn:
AOF Center Sydjylland
Hededammen 5

Udfyldes af kommunen
Modtaget dato
Journal nr.

6705 Esbjerg Ø

Afregningsperiode

2019

Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekreds
Timer vedr blandede hold Handicap
Timer Blandede hold Almen
Timer vedr. undervisning af handicappede
Timer vedr. Specifikke grupper
Timer vedr. instrumentalundervisning
Foredrag
Antal foredrag:
Antal undervisningstimer i alt

205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,00
102
399,00

316,20
0,00
0,00
0,00
0,00
317,11

17,00

Lærerløn til undervisning af handicappede
Lærerløn til særlig tilrettelæggelse
Lærerløn til instrumentalundervisning
Læreløn Blandede hold handicap
Læreløn Blandede hold almen
Foredragshonorar

I alt

64.822,00
-

1/3
7/9

21.607,33
-

29.174,00

2/3
2/3

19.449,33

32.309,00
126.305,00

7/9
1/3
1/3

10.769,67
51.826,33

8.426,86
3.792,62
4.200,17
16.419,65

1/3
7/9
2/3
2/3
7/9
1/3
1/3

2.808,95
2.528,41
1.400,06
6.737,42
58.563,76

Tilskudsberettiget lederhonorar
Lederhonorar til undervisning, studiekredse
Lederhonorar til undervisning, handicappede
Lederhonorar til særlig tilrettelæggelse
Lederhonorar til instrumentalundervisning
Lederhonorar til Blandet hold Handicap
Lederhonorar til Blandet hold Almen
Lederhonorar ved foredrag

I alt
Samlet tilskud til undervisning og foredrag

Opgørelse af tilskud til debatskabende aktiviteter
10 % af tilskuddet afsat til debatskabende aktiviteter

5.969,10

Oplysning om udgifter til debatskabende aktiviteter
Overført til Debatforum
Honorar egne arrangementer
Administration
Overført til næste år max 3000
Udgifter i alt
Beløb tilbagebetales hvis det er negativt, transport til Afregning

2.985,00
2.984,55
5.969,55
-
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Udgifter til lærerløn incl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning og studiekredse

Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
Afregningsperiodens kommunale tilskud
10 % af tilskuddet der skal anvendes til debatskabende aktiviteter
Tilskudsbeløb til undervisning:
Beløb der kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer

59.691,00
5.969,10
53.721,90
21.488,76

Afregning af det samlede tilskud
Tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag:
Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer:
Samlet Tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer
10% midler oveført til næste år
Tilbagebetaling af tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer

Evt. tilbagebetaling af 10% pulje
Samlet beløb til afregning
Fleksible tilrettelæggelsesformer maks 40% af tilskud til undervisning

58.563,76
58.563,76
-

Deltagerbetaling ved undervisning, studiekredse og foredrag

164.125,00

Deltagerbetaling ved fleksible tilrettelæggelsesformer
Deltagerbetaling vef foredrag
Evt. deltagerbetaling ved 10 % arrangementer
Periodens samlede deltagerbetaling

91.900,00
256.025,00

Opsummering af merforbrug på tilskudsrammen bruges af forvaltningen

-1.127,24

Penneo dokumentnøgle: MYA6J-JOFLL-CIPXO-878GZ-O40OI-MFOSM

Deltagerbetaling

Statistiske oplysninger
Timer fleksible
Antal deltagere

Heraf

Undervisnings-

tilrettelæg-

i alt

handicappede

timer

gelsesformer

1. Grundlæggende fag

44

0

190,0

-

0

0

-

-

3. Manuelle fag
4. Musiske fag
5. Instrumentalunder.
6. Kulturfag
7. Personlighed
8.Kommunikation
10. Andet
I alt

0
0
7
148
0
8
0
207

0
0
0
0
0
0
0

Heraf under 18 år

-

2. Sundheds fag

-

49,0
20,0
15,0
239

Antal deltagere ved foredrag

146

Antal deltagere ved debatskabende aktiviteter

-

-
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Den uafhængige revisors erklæring
Til AOF Center Sydjylland og Fredericia Kommune
Konklusion
Vi har revideret tilskudsregnskab for AOF Center Sydjylland for 2019, der omfatter tilskud til undervisning fra
Fredericia Kommune udvisende tilskudsberettigede udgifter på kr. 58.564 til leder/lærerløn og tilskud på kr.

5.970 til debatskabende aktiviteter.
Tilskudsregnskabet er udarbejdet af ledelsen i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lovbe-

Det er vores opfattelse, at tilskudsregnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 samt kommunalt fastsatte regler.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af tilskudsregnskabet”. Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold i tilskudsregnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at tilskudsregnskabet er udarbejdet
i overensstemmelse med kravene i lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 samt kommunalt fastsatte
regler. Tilskudsregnskabet er udarbejdet med det formål at give oplysninger til Fredericia Kommune. Som
følge heraf kan tilskudsregnskabet være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Fredericia Kommune og bør ikke udleveres til andre parter
end Fredericia Kommune.
Ledelsens ansvar for tilskudsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et tilskudsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 samt kommunalt fastsatte regler. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et tilskudsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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kendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 samt kommunalt fastsatte regler.

Den uafhængige revisors erklæring
Revisors ansvar for revisionen af tilskudsregnskab
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om tilskudsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af tilskudsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i tilskudsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af tilskudsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om tilskudsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som

Den uafhængige revisors erklæring
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 27. februar 2019
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